ﭘﯿﺎده ﻫﺎ در ﻧﺒﺮد ﻣﻼﯾﺎن
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ

رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ واداﺷﺘﻨﺪ .اﮔﺮ "اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن" ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻣﻼﯾﺎن را ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﻓﺮض
ﻣﯽﮐﺮد و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻪ "اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪﺗﺮ" و ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﮥ "ﺗﻄﻤﯿﻊ و ﻓﺸﺎر" ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ،ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ
ﮐﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام "ﻣﻌﻤﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ" ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ را ﭘﺮ ﮐﺮد ،ﺷﮑﯽ درﺑﺎرۀ ﻫﻮاداری ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از
ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان از ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺠﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در اﯾﺮان اﻣﺮوز ﻣﺴﺦ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از "ﺳﻮﮔﻮاران" ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ آﺧﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ "ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن" ﻫﻤﺎن
ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از "ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﻫﺎی ﺳﺒﺰ" ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪﻧﺪ؟ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ ،از
"ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ" ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ "ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن" اﻣﺮوزی از ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد در ﺳﻮﮔﻮاری اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ دارﻧﺪ؟
ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﯽ و آﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﻮاداری از ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن را در ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﻘﻮﻃﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺴﻮی ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﻮق دادهاﻧﺪ؟
ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮدۀ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺴﻮاد و ﻋﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرﮔﺶ را ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎن و ﺑﺨﺸﯽ
را ﺣﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎهدﯾﺪﮔﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﭼﭗﻫﺎی ﻫﻤﻪﭼﯿﺰدان ﻧﯿﺰ رودرﺑﺎﯾﺴﺘﯽ را ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﻠﻢ و ﻗﺪم ﺑﻪ ﺗﻮدۀ ﻋﺰادار "ﺳﺮدار ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ" ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ!
ﻓﺮاﺗﺮ از آن ،ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮده ،آن ﺗﻮده ای ﮐﻪ ﺑﺴﺎل  ۵۷ﻫﯿﺠﺎنزده ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از
آﻧﮑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ از ﻧﺴﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﮏ ﺗﮏ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ،از "ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﭼﭗ" ﺗﺎ "داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻠﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ" ،از "ﻣﻮﺿﻊ
ﺳﯿﺎﺳﯽ" ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ارادی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .
ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪۀ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ در ﺟﻬﺎن را ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ؟
ﻻ ﻧﺎراﺿﯽ
واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻮدۀ ﻣﺰﺑﻮر از راﻫﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺻﻮ ً
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﻘﻄﮥ ﻋﻄﻔﯽ ﻣﺜﺒﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻤﺮﻧﺪ؛ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﺘﻢ ﺷﺎﻫﯽ ﺧﻂ ﺑﻄﻼن ﮐﺸﯿﺪ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺑﺮﻗﺪرتﻫﺎ ﻏﺒﻄﮥ
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺳﺎﺧﺖ .
ﭼﻪ ﺑﺎک ﮐﻪ از ﻓﺮدای اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ،اﯾﺮان در ﻫﻤﮥ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ
و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ،رﻓﺘﺎری و اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﻠﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ﭘﺲ رﻓﺖ ﮐﺮد و ﻧﺎﻇﺮان در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻫﻢ رأی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اداﻣﮥ اﯾﻦ راه دﯾﺮ
ﯾﺎ زود ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻨﺴﺘﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از آﻏﺎز ﺑﻪ "اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ" اﻋﻼن ﺟﻨﮓ داده و ﻫﻤﮥ واﺑﺴﺘﮕﺎن و "ﺳﺮداران"
ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی "اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ" را ﻫﺪف ﻧﻬﺎﺋﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ اﻋﻼن
ﮐﺮده اﻧﺪ .در  ۳۸ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در راه ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف
ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در دﻫﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺳﯿﺎﻫﮥ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و ﯾﺎ ﻧﺮﻣﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﻧﺤﺮاﻓﯽ
از ﻫﺪف ﯾﺎد ﺷﺪه رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﻻ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﮕﺮش و ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺮدﻣﺎن اﺳﺖ و ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﺪ در ﻧﺒﻮد ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﻄﺮح
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺮان اﺻﻮ ً
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺠﺎی ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻗﺮار دارد؟ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ آرزوی اﯾﺮاﻧﯽ آﺑﺎد ،ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد دارﻧﺪ .آرزو دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آن ﺑﻪ رﻓﺎه ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،راهﻫﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﺰد ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻧﮕﺮش ﻣﺸﺘﺮک اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را در اﯾﻦ ﭘﻨﭻ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺖ:

 (۱ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻏﺎرت ﮐﺸﻮر را در ﮔﺮو ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﻃﻤﻊ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﺷﺎر از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﺒﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﺣﻖ ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪ.
 (۲اﯾﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪای دراز ﭘﺸﺖ ﺳﺮ دارد ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺘﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺪرﺷﺎﻫﯽ و ﻧﻈﺎم ﮐﺎﺳﺘﯽ...
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺴﻮز و ﻇﻠﻢﻫﺎی ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺪاز ﺑﻮده اﺳﺖ.
 (۳ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎ و ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﻣﺮوز ﺟﻬﺎن ﻧﺘﯿﺠﮥ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﺳﻠﻄﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﮥ اﺑﺮﻗﺪرت ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ وﻇﯿﻔﮥ اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ و آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ اﺳﺖ.
 (۴ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎﻧﮥ ﺧﻮد اﺧﻼﻗﯿﺎت را
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺣﺘﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻓﺴﺎد ،اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﻇﻠﻢ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺻﻔﺎ و ﺳﺎدﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آﻧﭽﻪ ﺧﻮد داﺷﺖ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﺮب و ارزشﻫﺎی
ﺑﯿﮕﺎﻧﮥ وارداﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 (۵اﺻﻮﻻً ﺣﻖ ﮔﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و اﺟﺤﺎف ﭼﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻮد و ﭼﻪ در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮان ﻣﺒﺎرزه
ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ در ﺣﻖ ﻣﺤﺮوﻣﺎن و ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺑﭙﺎﺧﯿﺰد.
اﯾﻦ ﭘﻨﭻ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮕﺮش ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در درون و ﺑﯿﺮون ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺒﻠﻐﺎن اﯾﻦ
ﻧﮕﺮش ﺧﻮاه اﺳﻼﻣﯽ و ﺧﻮاه ﭼﭗ آن را در اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی و
ادﺑﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮده اﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﻧﮕﺮش دﯾﮕﺮی آﮔﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،ﻫﻤﮥ دارﻧﺪﮔﺎن آن را ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎدﮔﺎن در
ﻧﺒﺮد ﻣﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد!
ﻧﮕﺮش دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آن را ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﭘﻨﺞ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آن:
 (۱اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺪﻫﺎی ﺗﻤﺪن اﺳﺖ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﻃﻮل ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﯿﺸﺮوان ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﺎﺳﺪاران ﺗﻤﺪن در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ اﻗﻮام وﺣﺸﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎدران و ﭘﺪران ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻮان ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ارزشﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﻧﻮﯾﻦ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ
اﻣﺮوز ﭘﯿﻮﻧﺪ زﻧﯿﻢ.
 (۲در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺷﯿﻌﮥ ﺻﻔﻮی اﯾﺮان را ﺑﻪ راه ﻣﺬﻫﺐ زدﮔﯽ ﺧﺮاﻓﯽ اﻧﺪاﺧﺖ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﻣﻼﯾﺎن
ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرت در دوران ﻗﺎﺟﺎر ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ .ﻣﻼﯾﺎن از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﺧﺮاﻓﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ
ﺗﮑﻔﯿﺮ و ﺳﺮﮐﻮب ،رﺳﻮخ ﻣﻮازﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان را ﺳﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮان ﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟﯽ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺬﻫﺐ زدﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻن آن ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﻼﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺮاﻓﺎت و ﺗﮑﻔﯿﺮ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن،
اﯾﺮاﻧﯿﺎن را از ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن ﺑﺎزداﺷﺘﻨﺪ.
 (۳اﯾﺮان ﻋﻀﻮی از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻧﯿﮏ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﺣﺘﺮام و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ
دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮان از اﺣﺘﺮام و ﺣﻘﻮق ﺧﺪﺷﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﮥ دﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﻣﻨﯿﺖ ،رﻓﺎه و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی او را
اﻣﻨﯿﺖ ،رﻓﺎه و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﺧﻮد ﺷﻤﺮﻧﺪ ،در ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺸﻖ اﺣﺘﺮام و دوﺳﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
 (۴از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﮥ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻫﻤﭙﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ ﺟﻬﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه،
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و دوﺳﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ ﺟﻬﺎن ،ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و
ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رواﺑﻂ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 (۵از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖزاﺳﺖ و اﻧﺮژی ﺳﺎزﻧﺪۀ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺶ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮد و در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻤﯿﺎری و اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و
اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ از راهﻫﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ و ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻻ ﻣﺘﻀﺎد اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ،ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺪل ﻧﺸﺪه
اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺻﻮ ً
اﺳﺖ در اﯾﺮان در ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﭘﺎﺷﻨﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺮﺧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﭼﺮﺧﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﮕﺮش را ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺪل ﮐﺮد ،ﺑﯽﺷﮏ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻨﺴﺘﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻮﻫﻤﺎت ،ﺑﺪآﻣﻮزی ﻫﺎ و واروﻧﻪ ﺳﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل در ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺟﺎی داده اﻧﺪ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ ،ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ درﺳﺖ
ﺑﺮ روﯾﺪادﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪ .آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل و
ﻣﻨﺶ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺦ )ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺷﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﻨﺪ( روﺷﻨﮕﺮ و آﻣﻮزﻧﺪه اﺳﺖ و
ﺑﺪﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ راه آﻧﺎن اداﻣﻪ دﻫﺪ.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ واﻗﻌﯽ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن و ﺑﺪﺗﺮ از آن داﺷﺘﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺗﺼﻮری واروﻧﻪ از رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار آﻧﺎن اﻫﺪاف
زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮدم را ﻣﻐﺸﻮش و ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻐﺎک ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﻃﻌﻤﮥ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎران ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﯽ و آﺗﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﺑﺪﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ:
وﻗﺘﯽ در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ زﯾﺮ آﺳﻤﺎن اﯾﺮان ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ" :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ دوم رﻓﺖ!" ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ "ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ زﻧﮕﯽ و ﮐﺎﻓﻮر"
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﮑﺮد!
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ را ﻫﻤﮥ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ! اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﺻﺪارت ﭼﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﺳﺮﯾﻊ از اوج ﻗﺪرت ﺳﺮﻧﮕﻮن
ﺷﺪ؟
ﮐﻮﺗﺎه آﻧﮑﻪ ،او در اﻏﻠﺐ دوران ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮥ ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻨﺸﺎه ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﺑﯿﺎن را
ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﻗﺪرت ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ از درﺑﺎر ،ﻣﻮرد
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﻼﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺮار داﺷﺖ و در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
اﻣﺎ ﭼﻮن در اوج ﻗﺪرت ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻧﻔﻮذ آﻧﺎن ﮐﺮد و ﮐﻮﺷﯿﺪ " ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺷﺮع و ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰادارى" را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ و
"رﺳﻢ ﺑﺴﺖ ﻧﺸﯿﻨﯽ" را ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺮم اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﻮد ﺑﺮاﻧﺪازد ،آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .ﺳﻔﯿﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﮔﺰارش ﮐﺮد :
"ﻣﺴﺎﻋﻰ وزﯾﺮ اﯾﺮان )اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ( ﺑﺮاى واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺪرت ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ
وى ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻔﻮذ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ را  ..ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ».
" اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮥ ﺗﻬﺮان )ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ( ﺑﻪ وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ  ..ﺗﺎ دراﯾﻦﺑﺎره ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ".
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺑﻪ وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮔﻔﺖ:
«اﻣﺎم در اﻣﻮر دوﻟﺘﻰ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ وى ﻧﯿﺴﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻰﮐﻨﺪ ...اﮔﺮ اﯾﻦ روش اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎر

او ...ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻰﮐﻨﻢ و ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻣﻰدﻫﻢ".
ﺑﺮای اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﻗﺪرت اﺋﺘﻼف ﻣﯿﺎن آﺧﻮﻧﺪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻌﻔﺎ دﻫﺪ:
"ﺑﻪ ﺷﺎه ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ  ..اﮔﺮ ﻃﺎﻟﺐ اﯾﻤﻨﯽ اورﻧﮓ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ او را ﻣﻌﺪوم ﮔﺮداﻧﺪ" .و ﺷﺎه ﺟﻮان ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺣﺴﺎب اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﻣﺬﻫﺐ درﻧﻤﯽ اﻓﺘﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻗﺪرت دوام آورد ،اﻣﺎ در
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﺧﻮﻧﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻘﺎﻣﺶ را و ﺳﭙﺲ ﺟﺎﻧﺶ را ﺑﺎﺧﺖ .
ﺣﺎﻻ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ" ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ دوم" را!
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